Training Center Service

โปรแกรมฝึ กอบรมหลักสูตร : คลังสินค้า-เทคนิคการจัดระบบเพือ่ ลดค่าใช้จ่ายต้นทุน
ระยะเวลาในการฝึ กอบรม : 1 วัน เวลา 09.00-16.00 น.

วิทยากร : อ.คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา

1. หลักการและเหตุผล
เพื่ อ ประสิท ธิข องการกระจายสิน ค้ าให้ ถึง มื อ ลูก ค้ าได้ ทันเวลาและมี คุ ณภาพ โดยอาศัยการจั ด ระบบและบริ ห าร
คลังสินค้ าอย่างมีเทคนิค ย่อมส่งผลดีต่อการลดต้ นทุนของธุรกิจ และการสูญเสียโอกาสทางการตลาดที่ไม่จาํ เป็ นได้ ท้งั ในระยะ
สั้นและระยะยาว อย่ างไรก็ตามมักจะพบเสมอว่ า คลังสินค้ าจํานวนไม่ น้อยที่ยังถูกละเลยที่จะจัดการ ก่อให้ เกิดปั ญหาต่ างๆ
อาทิเช่ น เจ้ า หน้ าที่คลั งสิน ค้ า หาสิน ค้ าบางรายการไม่ พ บ หรื อ บางครั้ ง หาสินค้ าได้ แต่ ใช้ เวลานาน หรื อ หยิ บสิน ค้ าโดยไม่
จัดระบบก่อนหลัง ทําให้ สินค้ าไม่ มีการเคลื่อนไหว (Dead Stock) ซึ่งส่งผลต่ อความเสียหายของสินค้ า โดยเฉพาะอย่ างยิ่ง
สินค้ าที่มีกาํ หนดอายุ ปั ญหาเหล่ านี้ก่อให้ เกิดผลกระทบต่ อการกระจายสินค้ าสู่ลูกค้ า เกิดความล่ าช้ า ผิดพลาด สิ้นเปลือง
ค่าใช้ จ่าย
หลั ก สูต รนี้ ผู้ เ ข้ า สัม มนาจะสามารถประยุ ก ต์ แ ละต่ อ ยอดความรู้ ด้ านการจั ด ระบบและบริ ห ารคลั ง สิน ค้ า อย่ า งมี
ประสิทธิภาพได้ ด้วยตนเอง

2. วิธีการฝึ กอบรม
การบรรยายพร้ อมเอกสารประกอบ , Work Shop, สรุป คําถาม คําตอบ

3. หลักสูตรเหมาะสําหรับ

เจ้ าหน้ าที่คลังสินค้ า หัวหน้ าคลังสินค้ า ฝ่ ายบัญชีและการเงิน ผู้บริหารที่ทาํ หน้ าที่ควบคุมดูแลงานคลังสินค้ า
เจ้ าของกิจกร และผู้สนใจทั่วไป

4. เนื้ อหาการบรรยาย
08:30 – 09:00
09:00 – 10:30
10:30 – 10:45
10:45 – 12:00

12:00 – 13:00
13:00 - 14:30
14:30 – 14:45

ลงทะเบียน
ความสําคัญของการบริหารคลังสินค้ า
ขั้นตอนของการบริหารคลังสินค้ า
พักภาคเช้า
การบริหารการจัดเก็บ
 การวางแผนการจัดเก็บ
 การจัดเก็บอย่างมีหลักการ
 ประสิทธิภาพของการจัดเก็บ
เทคนิคการจัดการเพื่อให้ ทราบปริมาณของคงเหลืออย่างทันกาล (Real Time)
รับประทานอาหารกลางวัน
การวางระบบให้ สมั พันธ์กบั การเคลื่อนไหวของสินค้ า
การตรวจเช็คสินค้ าคงเหลือ
พักภาคบ่าย
สถาบันฝึ กอบรม เทรนนิง่ เซ็ นเตอร์ เซอร์วิส

เลขที่ 52/174 ถนนกรุงเทพกรีฑา ซอย 15 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพ 10250 โทร 02 736 0408 แฟกซ์ 02 7360050
www.trainingservice.co.th

1

Training Center Service

14:45 – 16:00

เทคนิคการเช็คสินค้ าคงเหลือโดยไม่ต้องหยุดการเคลื่อนไหว
เทคนิคการกระทบยอดเมื่อปรากฏผลต่าง
วิธกี ารจัดการกับสินค้ าที่ไม่เคลื่อนไหว (Dead Stock)

5. สิง่ ทีท่ ่านจะได้รบั จากการฝึ กอบรม

 เพื่อให้ ผ้ ูเข้ ารับการอบรมได้ ทราบหลักการและเทคนิคการจัดระบบและบริหารคลังสินค้ าที่ดี เพื่อเป็ นการลด
ค่าใช้ จ่ายที่ไม่จาํ เป็ นได้
 เพื่อให้ ผ้ ูเข้ ารับการอบรมสามารถนําความรู้ท่ไี ด้ ไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่องค์กร

6. วิทยากร อาจารย์คตั ลิยา กุญชร ณ อยุธยา
 ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้ านการบริหารคลังสินค้ าให้ กบั ธุรกิจมากมาย
 อดีตผู้จัดการ Warehouse บริษัท โอสถสภา จํากัด
สอบถามรายละเอียดเพิ่ มเติ มที่

สถาบันฝึ กอบรม เทรนนิ่ ง เซ็นเตอร์ เซอร์วิส (TCS) (บริ ษทั อาภาฉาย จํากัด)
Tel No. 0-2736-0408

Fax No.02-736-0050
e-mail: admin@trainingservice.co.th
id-line: pisit131918
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